“Drošības profesionāļu asociācijas”
2021.gada 22.aprīlis
Valdes sēdes protokols Nr.4
Rīga
22.04.2021.
Sēdes sākas plkst.09:00
Biedrības “Drošības profesionāļu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība) valdes sēde tiek
noturēta attālināti, izmatojot videokonferences zvanu.
Piedalās:
Valdes loceklis Artūrs Āmars
Valdes loceklis Mārtiņš Melnis
Valdes loceklis Kārlis Apalups
Pieaicinātās personas:
Jautājumā par jauno biedru uzņemšanu pieteicēji Krists Mickēvičs, Edvards Vērdiņš un Juris
Skabārdis tiek uzaicināti pieslēgties sēdei tieši uz jautājuma izskatīšanu.
Kvorums nodrošināts. Valde ir lemttiesīga.
Sēdi vada: Artūrs Āmars
Sēdi protokolē: Mārtiņš Melnis
Darba kārtībā:
1. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu Krista Mickēviča.
2. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu Edvarda Vērdiņa.
3. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu Jura Skabārža.
Darba kārtības apspriešanas gaita un pieņemtie lēmumi:
1.

Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu, pieteikuma iesniedzējs Krists

Mickēvičs
Ziņo: Valdes loceklis Kārlis Apalups
Debatēs piedalās: A.Āmars, M.Melnis, K.Apalups
Piedalās pieteikuma pieteicējs Krists Mickēvičs
Sarunu uzsākot A.Āmars iepazīstina pieteicēju ar Biedrības mērķiem, vīziju un struktūru.
M.Melnis iepazīstina pieteicēju ar “Biedru uzņemšanas nolikumu”.
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Vārds tiek dots pieteicējam, kurš sevi iepazīstina, izstāsta savu darba pieredzi un motivāciju
pieteikuma veikšanai.
Valde diskutē par pieteicēju un saņemot informāciju.
Lēmums:
1.1. Neuzņemt pieteicēju K.Mickēviču Biedrībā.
1.2. K.Apalupam informēt pieteicēju par valdes lēmumu rakstiski elektroniskā veidā izklāstot
pieteicējam atteikuma iemeslus.
1.3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad pieteicējam ir nosūtīts rakstisks valdes lēmums.
Balsojums: Artūrs Āmars – pret, Mārtiņš Melnis – pret, Kārlis Apalups – pret.

2.

Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu, pieteikuma iesniedzējs Edvardu
Vērdiņu

Ziņo: Valdes loceklis Kārlis Apalups
Debatēs piedalās: A.Āmars, M.Melnis, K.Apalups
Piedalās pieteikuma pieteicējs Edvards Vērdiņš
Sarunu uzsākot A.Āmars iepazīstina pieteicēju ar Biedrības mērķiem, vīziju un struktūru.
M.Melnis iepazīstina pieteicēju ar “Biedru uzņemšanas nolikumu”.
Vārds tiek dots pieteicējam, kurš sevi iepazīstina, izstāsta savu darba pieredzi un motivāciju
pieteikuma veikšanai.
Valde diskutē par pieteicēju un saņemot informāciju.
Lēmums:
2.1. Uzņemt pieteicēju E.Vērdiņu Biedrībā.
2.2. K.Apalupam informēt pieteicēju par lēmumu rakstiski elektroniskā veidā un kārtību par
biedru iestāšanās maksas veikšanu.
2.3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad pieteicējs veicis biedra iestāšanās maksas samaksu uz
Biedrības norādīto kontu, kas jāsamaksā piecu darba dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas par valdes lēmumu.
Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par.

3.

Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu, pieteikuma iesniedzējs Juris
Skabārdis

Ziņo: Valdes loceklis Kārlis Apalups
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Debatēs piedalās: A.Āmars, M.Melnis, K.Apalups
Piedalās pieteikuma pieteicējs Juris Skabārdis
Sarunu uzsākot M.Melnis iepazīstina pieteicēju ar “Biedru uzņemšanas nolikumu”.
A.Āmars iepazīstina pieteicēju ar Biedrības mērķiem, vīziju un struktūru.
Vārds tiek dots pieteicējam, kurš sevi iepazīstina, izstāsta savu darba pieredzi un motivāciju
pieteikuma veikšanai.
Valde diskutē par pieteicēju un saņemot informāciju.
Lēmums:
3.1. Uzņemt pieteicēju J.Skabārdi Biedrībā.
3.2. K.Apalupam informēt pieteicēju par lēmumu rakstiski elektroniskā veidā un kārtību par
biedru iestāšanās maksas veikšanu.
3.3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad pieteicējs veicis biedra iestāšanās maksas samaksu uz
Biedrības norādīto kontu, kas jāsamaksā piecu darba dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas par valdes lēmumu.
Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par.

Protokols tiek sagatavots un parakstīts divu darba dienu laikā.
Sēdes beigas plkst.13:45
Valdes loceklis

Artūrs Āmars

Valdes loceklis

Mārtiņš Melnis

Valdes loceklis

Kārlis Apalups
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